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ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင် (၄/၂၀၁၈) ကိမ် ြမာက်အစည်းအ ဝးမှ ခွင့်ြပုခဲ့သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းစာရင်း 

စဉ် ကမ္ပဏီအမည် တည် နရာ 
က /လပ်ငန်း 

အမျို းအစား 
ရင်းနှီးြမုပ်နှမ အမျိုးအစား

ခွင့်ြပုသည့် 

နရ့က် 
မှတ်ချက် 

၁ Emerald Brewery 
Myanmar Limited 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၊ 

လှည်းကူး မို န့ယ်၊ ရတလ ဘာင်

ကျးရွာအပ်စ၊ ကွင်းအမှတ် 

(၄၉၈-ကွင်းတလ ဘာင် 

အ ရှ က့ွင်း)၊ ဦးပိင်အမှတ်- 

(၂/၁+ ၂/၂+၂/၄+  N-၂) 

ဘယီာထတ်လပ် 

ရာင်းချြခင်းလပ်ငန်း 

ဖက်စပ ်နိင်ငြခား 

ရင်းနှီးြမုပ်နမှ 

(၄/၂၀၁၈) 

၂၀-၃-၂၀၁၈ 

ကာမ်ရငှ် 

အစညး်အ ဝး 

၂ Gold AYA Motors 

International Group 

Company Limited 

(China) 

 

မန္တ လးတိင်း ဒသကီး၊ 

ြမင်းြခခရိင် 

မာ် တာ်ယာဉ်တပ်ဆင် 

ထတ်လပ်ြခင်း လပ်ငန်း 

ဖက်စပ်နိင်ငြခား 

ရင်းနှီးြမုပ်နမှ 

(၄/၂၀၁၈) 

၂၀-၃-၂၀၁၈ 

ကာမ်ရငှ် 

အစညး်အ ဝး 

၃ အင်တာ နရှင်နယ ်
ဂလာ(့စ)် ကမ္ပဏီ 
လီမိတက ်                   

မန္တ လးတိင်း ဒသကီး၊ 
ကျာက်ဆည် မို န့ယ်  

မှန်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ 
ထတ်လပြ်ဖန်ြ့ဖူး 
ရာင်းချြခင်းလပ်ငန်း 

ြမန်မာနိင်ငသား 
ရင်းနှီးြမုပ်နမှ 

(၄/၂၀၁၈) 

၂၀-၃-၂၀၁၈ 

ကာမ်ရငှ် 

အစညး်အ ဝး 

၄ Mirait Technologies 

Myanmar Co., Ltd. 

ြမန်မာနိင်ငတစဝ်န်း Telecom engineering 

services of 

ရာခိင်နန်းြပည့် 

နိငင်ြခား 

(၄/၂၀၁၈) 

၂၀-၃-၂၀၁၈ 
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စဉ် ကမ္ပဏီအမည် တည် နရာ 
က /လပ်ငန်း 

အမျို းအစား 
ရင်းနှီးြမုပ်နှမ အမျိုးအစား

ခွင့်ြပုသည့် 

နရ့က် 
မှတ်ချက် 

 telecommunication 

system including design, 

construction and 

maintenance of  

communication solutions

ရင်းနှီးြမုပ်နမှ 

 

ကာမ်ရငှ် 

အစညး်အ ဝး 

၅ New City 

Development Public  

Co., Ltd. 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၊ ရန်ကန် 

ြမာက်ပိင်းခရိင်၊ လှညး်ကူး 

မို န့ယ်၊ ဇရပ်ကွင်း ကျးရာွ 

အပ်စ၊ ကွင်းအမှတ်- ၁၀၂၀၊ 

သရက်ကန်းကွင်း၊ ဦးပိင် အမှတ် 

၃၃၊ ၃၅၊ ၃၆၊ ၃၇၊၄၂၊ ၄၃၊ ၄၄၊ 

၄၅-ခ၊ ၅၃-က၊ ၅၃-ခ၊ ၅၃-ဃ၊ 

၅၄၊ ၅၅ ရှိ ြမ ၂၁၉.၃၃ဧက၊ 

ကွင်းအမှတ်-၁၀၂၁၊ 

အင်းဂ တာက်ကွငး်၊ ဦးပိင် 

အမှတ် ၈၊ ၉-က၊ ၉-ခ၊ ၁၀၊ ၁၀-င၊ 

၁၁-က၊ ၁၁-ခ၊ ၁၁-ဃ၊ သ-၉ 

ရှိ ြမ ၂၆၄.၂၈ဧက၊ ကွင်းအမှတ်-

၁၀၂၂၊ ရဲမွန်က လး ြမာက်ကွင်း၊ 

ဦးပိငအ်မှတ် ၂၁-က၊ ၂၁-ခ၊ ၂၂-

အ သးစားစက်မဥယျာဉ် 

ဖာ်ထတ်ြခင်းနှင့် 

ငှားရမ်းြခင်းလပ်ငန်း 

ြမန်မာနိင်ငသား 

ရင်းနှီးြမုပ်နမှ 

 

(၄/၂၀၁၈) 

၂၀-၃-၂၀၁၈ 

ကာမ်ရငှ် 

အစညး်အ ဝး 
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စဉ် ကမ္ပဏီအမည် တည် နရာ 
က /လပ်ငန်း 

အမျို းအစား 
ရင်းနှီးြမုပ်နှမ အမျိုးအစား

ခွင့်ြပုသည့် 

နရ့က် 
မှတ်ချက် 

က၊ ၂၂-ခ၊ ၂၂-ဃ ရှိ ြမ 

၁၈၂.၂၀ဧက စစ ပါင်း ြမဧရိယာ 

၆၆၅.၈၁ ဧက 

၆ Myanmar National 
Telecom Infra Co., 
Ltd. 

ဧရာဝတီတိင်း ဒသကီးနှင့် 

ပဲခူးတိင်း ဒသကီး 

 

တာဝါတိင် အ ရအတွက ်

စစ ပါင်း ၆၀၀ 

တည် ဆာက်၍ 

ဆက်သွယ် ရးကွန်ယက် 

အ ထာက်အကူြပုတာဝါ 

တိင် တည် ဆာက်ြခင်းနှင့် 

ြပင်ဆင်မွမ်းမြခင်းလပ်ငန်း

ြမန်မာနိင်ငသား 

ရင်းနှီးြမုပ်နမှ 

 

(၄/၂၀၁၈) 

၂၀-၃-၂၀၁၈ 

ကာမ်ရငှ် 

အစညး်အ ဝး 

၇ တာင်သမန်သစ္စာ 

ကမ္ပဏီလီမိတက် 

မန္တ လးတိင်း ဒသကီး၊ 

အမရပူရ မိုန့ယ်၊ တာင်သမန် 

ကျးရွာ အပ်စ၊ တာင်သမန်ကွင်း 

အမှတ် ၅၉၂၊ ဦးပိင်အမှတ် ၉၉၊ 

၁၀၀၊ ၁၀၃/၁၊၁၀၃/၂၊ ၁၀၄၊ ၁၀၅၊ 

၁၃၄/၁၊ ၁၃၅၊ ၁၃၈/၁၊ ၁၃၈/၂၊ 

၁၃၉၊ ၁၅၀/၂၊ ၁၅၂/၁၊ ၁၅၂/၂/ 

၁၅၃/၁ 

ြမန်မာ့ရိးရာ ယဉ် ကျးမနှင့် 

တာင်သမန် ကျး 

လက်အပန်း ြဖစခန်း 

(Resort) လပ်ငနး် 

ြမန်မာနိင်ငသား 

ရင်းနှီးြမုပ်နမှ 

 

(၄/၂၀၁၈) 

၂၀-၃-၂၀၁၈ 

ကာမ်ရငှ် 

အစညး်အ ဝး 
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မှတ်ချက်  ၁။ ရင်းနှီးြမုပ်နှမ အဆြိပုလပင်န်းများကိ သက်ဆိင်ရာတိင်း ဒသကီး/ ြပညန်ယ်အစိးရအဖွဲ ၊့ လပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ်သည့် ြပည် ထာင်စဝန်ကီး 

ဌာနများ/အဖွဲအ့စညး်များမှ သ ဘာထားမှတ်ချက်များ၊ စိစစ်ခွင်ြ့ပုချက်များအ ပ  အ ြခခလျက် ကာမ်ရငှ် အစညး်အ ဝးမှ စိစစ ်

ခွင့်ြပုခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

 ၂။ ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင် ၄/၂၀၁၈ ကိမ် ြမာက် အစည်းအ ဝးတွင် ခွင့်ြပုခဲ့သည့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း များမ ှ အလပ်အကိင် 

အခွင့်အလမ်း( ၁၀၄၄ )ခ ဖန်တီး ပးနိင်ခဲ့ပါသည်။ 


